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• เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวทางด้านวิชาการและงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์

• เพื่อแผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์

• เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์ให้ชุมชนและสังคมรับทราบ

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยในระดับสากล"

Success  การมุ่งความส�เร็จตามเป้าหมาย
Competitiveness การขยายความสามารถในการแข่งขนั
Innovativeness การสร้างสรรค์ภูมิปัญญานวตักรรม
Collaboration การท�งานร่วมกนัเป็นทีม
Morality การยึดมั่นในศีลธรรมความดี
Unity การรู้รกัสามคัคีเพื่อองค์กร

ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ 
(Science Core Values : S-C-I-C-M-U)
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SCI
Column

สาระวิชาการ

การมโนภาพและจ�าลองกระบวนการของตะกอน 
Sedimentary Process Visualization and Modeling

บทความโดย อ.ดร.กรรณนิภา โมทนะเทศ 
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การศึกษากระบวนการของตะกอนเป็นศาสตร์พื้นฐานหน่ึงทางธรณีวิทยาที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้หลายแขนง เช่น 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบทางชายฝั่งจากการสร้างสิ่งปลูกสร้าง 

การวิเคราะห์แหล่งสะสมปิโตรเลียมหรือแร่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ เป็นต้น Walling (2008) ค�านวณว่าแม่น�้าทุกสายบนโลกรวมกัน 

มคีวามสามารถในการพดัพา 24-30 พนัล้านตนัของตะกอนต่อปี ในบริเวณท่ีมีการสร้างเข่ือน ตะกอนส่วนหน่ึงจะถกูกกัเกบ็ไว้บริเวณ

เหนือเขื่อน ส่งผลให้ความสามารถในการบรรจุน�้า (Reservoir Capacity) ลดลง ท�าให้เขื่อนท�างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและอาจ

ส่งผลให้เขื่อนต้องรับน�้าหนักของตะกอนมากเกินไป ซึ่งอาจท�าให้เขื่อนเกิดร้าวหรือพังได้ อีกทั้งตะกอนขนาดเล็กอาจจะเข้าไปติดใน

ระบบ turbines ท�าให้มปีระสทิธภิาพการท�างานลดลงและสร้างความเสียหายให้แก่อปุกรณ์ ยิง่ไปกว่านัน้ การสร้างเข่ือนท�าให้อัตรา

การตกทับถมและอัตราการกัดกร่อนของตะกอนในบริเวณเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลโดยตรงต่อระบบ

นิเวศน์วิทยา อันเป็นผลกระทบห่วงโซ่ต่อสภาพแวดล้อมในที่สุด 

โครงการนีไ้ด้จดัท�าขึน้เนือ่งจากได้เล็งเห็นว่า ประเทศไทยยงัขาดห้องวจัิยทีส่ามารถจ�าลอง Particle-fluid Interaction ซึง่สามารถ

น�าไปใช้ในการศึกษาความรู้และวิเคราะห์ Sedimentary Processes, Fluid Dynamics, Surface Water Processes, Geomorphology 

ฯลฯ เพื่อที่จะใช้ห้องปฏิบัติการนี้เป็นต้นแบบส�าหรับการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกันทั้งภาคการศึกษา ชุมชนและเอกชน 

หลักการมโนภาพของตะกอน

การสร้างมโนภาพและจ�าลองกระบวนการของตะกอน 

(Sedimentary Process Visualization and Modeling) ด้วยวิธีการ 

Particle Image Velocimetry หรือ PIV ได้ถูกพัฒนามาจาก 

Particle Tracking Velocimetry หรือ PTV (Prasad, 2000)  

ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้สังเกต fluid flows โดยใช้ Seeded Tracer 

Particles ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการค�านวนความเร็วของ

ตะกอนในกระแสน�้าระหว่างช่วงเวลา t
0 
= 1 และ t

1
 = 5 วินาที 

สามารถท�าได้โดยฉายแผ่นแสง (light sheet) ไปทีร่ะนาบทีส่นใจ 

จากนั้นน�ารูปภาพถ่ายของตะกอนในของไหลที่เวลา 1 และ 5 

วินาที มาเปรียบเทียบและจับคู่ Tracer Particles ด้วยมือหรือ

ผ่านกระบวนการ Particle-tracking Algorithms ก็ได้ จากนั้น

จึงวัดระยะทางการเคลื่อนที่ของแต่ละ particle โดยที่ความเร็ว

ของแต่ละ particle สามารถค�านวณได้โดยน�าระยะทางการ

เคล่ือนทีห่ารด้วยเวลาทีใ่ช้ในการเดนิทาง ซ่ึงคอื t
1
- t

0
 = 4 วนิาที 

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ vector field image โดยแต่ละ vector แสดง

ถงึขนาดและทิศทางการเคลือ่นท่ีของแต่ละ Particle ในช่วงระยะ

เวลานั้นๆ ซึ่งข้อด้อยของเทคนิค PTV คือ ไม่สามารถท�าได้ถ้า 

particle มีการซ้อนทับกัน (Overlapping หรือ Fragmented 

Particle Images) ดังนั้นเทคนิคนี้จึงไม่เหมาะที่จะน�าไปใช้เมื่อ

ความเข้มข้นของ particle ใน fluid flow มค่ีาสงู (High Concentration) 

Prasad (2000) ได้วิเคราะห์อีกว่า เทคนิค PIV มีข้อ

แตกต่างจากเทคนคิ PTV ตรงทีก่ารเคลือ่นทีโ่ดยเฉลีย่ (Average 

Motion) ของ Particle ใน Interrogation Regions ได้น�ามาใช้แทน

การจับคู่และวัดระยะการเคลื่อนท่ีของแต่ละ Particle โดยวิธี

การนี้เรียกว่า Correlation-based PIV หรือ Spatial Cross-

correlation PIV โดยที่ภาพถ่าย 1 ภาพของแต่ละเวลาจะถูกน�า

มาแบ่งเป็น Interrogation Windows ทีม่ขีนาดเลก็ๆ หลายๆ ช่อง 

ยกตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายขนาด 640 x 480 Pixels สามารถน�า

มาแบ่งเป็น interrogation window ขนาด 20 x 20 Pixels ได้เป็น

จ�านวน 768 ช่อง แต่ละ Vector จะแสดงทิศทางและขนาดของ
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สาระวิชาการ การเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยของกลุ่ม Particle ในแต่ละ Interrogation 

Window การค�านวณด้วยวิธี Correlation-based PIV จะแสดง

จ�านวน Vector น้อยกว่าวิธ ีPTV แต่ว่าข้อเด่นของวิธ ีCorrelation-

based PIV คือ (1) Noise Tolerant และ (2) Robust

ภาพที ่1 แสดงการจดัตัง้ชดุการทดลอง PIV แหล่งก�าเนดิ

แสงแบบ Laser Beam ได้ถูกแปลงเป็น Laser Sheet โดยฉาย

แสงผ่าน Beam-shaping Optics เช่น เลนส์ทรงกระบอก

และเลนส์นูน (Diemunsch and Prenel, 1987; Prasad, 2000) 

หรอื เลนส์ Fresnel จากนัน้แผ่นแสงทีไ่ด้จะถกูจดัทศิทางให้ส่อง

ผ่าน Flow Tank ไปในระนาบทีส่นใจด้วยกระจก ภาพการเคล่ือนที่

ของ Particle ถูกบันทึกโดยกล้องถ่ายวีดีโอที่มีอัตราการบันทึก

ภาพสูง (High Frame Rate VIDEO Recorder) ซึ่งจะน�าไปใช้ใน

การวิเคราะห์ Particle Velocity Vector Field ต่อไป (ภาพที่ 2)

การนำาหลักการไปประยุกต์ใช้

อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานวิจัยน้ี ได้ถูกออกแบบให้สามารถ

เคลือ่นย้ายไปท�าการเกบ็ข้อมลูได้ในทัง้ห้องปฏบิตักิารและภาค

สนาม ดงันัน้ ชดุอปุกรณ์ให้ก�าเนดิแสง Laser Sheet นี ้สามารถ

น�าไปตดิตัง้ในบรเิวณทีต้่องการบนัทกึทศิทางและความเรว็ของ

การเคลื่อนที่ของตะกอนในของเหลวตัวกลางในบริเวณใดๆ ได้ 

เช่น วิเคราะห์การกัดกร่อนและตกทับถมของตะกอนในบริเวณ

รอบๆ แหล่งกักเก็บน�้า เพื่อท่ีจะสามารถวางแผนการจัดการ

ปล่อยน�้าออกจากเข่ือน รวมถึงการดูแลรักษาและซ่อมบ�ารุง

เขื่อนหรือฝาย อีกทั้งชุดอุปกรณ์นี้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับ

งานวิจัยได้หลายแขนง เช่น วัดปริมาณฝุ่นในอากาศ ค�านวณ

ปริมาณตะกอนในน�้า วิเคราะห์ผลกระทบของการสร้างสิ่ง

ปลูกสร้างต่อรูปแบบของการกัดกร่อนและการตกทับถมของ

ตะกอน เป็นต้น

ภาพที ่1 ตวัอย่างการตดิตัง้ชดุการทดลองโดยเทคนคิ PIV ปรบัปรุง

จาก Hinsch (1993)

ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่างแรงดันน�้าจากท่อสายที่ถูกบันทึกด้วยกล้องบันทึกภาพที่มีอัตราการบันทึกภาพสูง และ velocity vector field 

ทีค่�านวณจากการเคล่ือนทีข่องฟองอากาศในน�า้ (http://www.norpix.com/products/streampix/modules/particleimagevelocimetry.php)
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รงัสีดวงอาทิตย์กับเมฆเกี่ยวข้องกันอย่างไร ?
How are solar radiation and cloud related ?
 บทความโดย ผศ.ดร.สุรีย์ ชูประทีป 
 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งก่อก�าเนิดพลังงานหลักให้กับโลกใบนี้ พลังงานทั่วไปที่ได้จากดวงอาทิตย์ ได้แก่ พลังงานแสง

อาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน�้า พลังงานจากก๊าซชีวภาพ การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์มายังโลกจะคงที่ แต่เนื่องจากโลกได้

โคจรรอบตัวเอง และรอบดวงอาทิตย์ การวัดรังสีจากดวงอาทิตย์ที่ตกบนพื้นโลกในต�าแหน่งใดต�าแหน่งหนึ่งจึงมีความ

แตกต่างกันไป 365 วัน ของแต่ละปี อธิบายได้ว่าในล�าดับวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 365 ของต�าแหน่งหนึ่งจะมีค่าปริมาณรังสีเปลี่ยน

ไปตามวัน (365 วัน) เม่ือครบรอบทุก 1 ปี ต�าแหน่งโลกจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในต�าแหน่งเดิม เช่น ทุกวันที่ 1 

ของเดือนมกราคม ปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์จะตกบนพื้นโลก ณ ต�าแหน่งนั้นจะเท่ากัน เป็นต้น 

 ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ 
 ( Extra-Terrestrial Solar Radiation )

บรรยากาศชั้นสูงดูดซับปริมาณรังสี 20 % 

ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ตกสู่พื้นโลก 80% 

รูปภาพที่ 1 ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ตกสู่พื้นโลก

รังสีของดวงอาทิตย์ท่ีตกมายังชั้นบรรยากาศของโลก

เรียกว่า Extra terrestrial radiation หรือ ETR จึงขึ้นกับล�าดับ

วันของแต่ละปี (1, 2,……365) ข้ึนกับ เวลาของแต่ละวันและขึ้น

กับต�าแหน่งละติจูดที่ตั้งของพื้นที่ เมื่อรังสีดวงอาทิตย์ผ่านชั้น

บรรยากาศของโลกก่อนที่จะตกสู่พื้นผิวโลก รังสีดวงอาทิตย์

จึงถูกดูดซับไปในบรรยากาศชั้นบนประมาณ 20 % ของ ETR 

ดังแนวคิดใน รูปภาพที่ 1 ดังนั้นรังสีดวงอาทิตย์ประมาณ 80% 

จะผ่านสู่พื้นโลก การวัดค่ารังสีดวงอาทิตย์ท่ีตกบนพื้นโลกนั้น

สามารถวัดด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Pyranometer แสดง

ดงัรปูภาพที ่2 เคร่ืองมือนีจ้ะวดั ณ ต�าแหน่งทีต่ัง้สถานขีองกรม

อตุนุยิมวทิยา มีหน่วยวดัเป็นเมกะจลู (Mega joules) ต่อตารางเมตร 

หรือหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตร

กรณศีกึษาต่อไปน้ีเป็นการศึกษารงัสดีวงอาทติย์ทีต่กสูพ้ื่น

ผิวโลก ณ สถานใีนประเทศออสเตรเลยี 5 สถาน ีทีต้ั่งในละติจดู

ต่างๆ กัน ได้แก่ สถานี Bamaga (ละติจูด 10.72 องศาใต้), 

Victoria (ละติจูด 16.4 องศาใต้), Balgohills (ละติจูด 20.14 

องศาใต้), Numery (ละติจูด 24.01 องศาใต้ ) และ Cashmere 

Dns (ละติจูด 28.91 องศาใต้) ข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ที่ศึกษานี้ 

มาจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ของประเทศออสเตรเลีย 

(http://www.bom.gov.au) ในช่วงปี ค.ศ. 1990-2012 

ปริมาณรังสีบนพื้นโลกที่วัด ด้วยเครื่อง Pyranometer จะ

มค่ีาน้อยกว่า 80 % ของ ETR เนือ่งมาจากรงัสดีวงอาทิตย์บาง

ส่วนจะถูกเมฆดูดซับไป เราสามารถแสดงค่าขอบเขตสูงสุดที่

รงัสดีวงอาทิตย์ตกสูพ่ืน้โลกด้วยเส้นกราฟ ทัง้นีม้ค่ีาเท่ากบั 0.80 
รูปภาพที่ 2 Pyranometer
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ของ ETR และค่าวัดปริมาณรังสีสูงสุดท่ีวัดได้จากแต่ละสถานี

ตวัอย่างจ�านวนห้าสถาน ีในระเวลา 365 วนั ในช่วง 23 ปี ระหว่าง 

ค.ศ. 1990-2012 น�าเสนอด้วยกราฟดัง รูปภาพที่ 3 

จากรูปภาพแกน X เป็นล�าดบัทีข่องวันในหนึง่ปี ( ม ี365 วันนับ

จากวันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม) แกน Y เป็นปริมาณรังสี

ดวงอาทิตย์ กราฟได้แสดงให้เห็นว่าปริมาณรังสีดวงอาทิตย์

ท่ีตกสูพื้นโลก ณ สถานีต่าง ๆ ทั้งห้าสถานีมีปริมาณสูงสุด

ไม่เกินค่า 80% ETR ปริมาณรังสีนี้มีค่าสูงในช่วงเดือนมกราคม 

(ฤดูร้อน) ค่อยๆ ลดต�่าลงไปถึงปลายเดือนมิถุนายนต้นเดือน

กรกฎาคม (ฤดูหนาว) 

เมือ่พจิารณาปริมาณรงัสีดวงอาทิตย์ท่ีวดัได้ในแต่ละสถานี

นั้นจะมีค่าที่ต่างจากค่า 80% ของ ETR ค่าผลต่างนี้คือปริมาณ

รงัสดีวงอาทติย์ทีเ่มฆดดูซบัไป ถ้าก�าหนดให้ R
C 
เป็นปรมิาณรงัสี

ที่เมฆดูดซับไป และ R
G
 เป็นปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ตกสู่

ผวิโลก ณ ต�าแหน่งของสถานนีัน้ ดงัน้ัน เราสามารถหาค่าปรมิาณ

รงัสดีวงอาทติย์ทีเ่มฆดดูซับไปด้วยสมการ R
C
 = 1-RG/0.80 * ETR 

เนือ่งจากข้อมลูปรมิาณรงัสดีวงอาทติย์มคีวามแตกต่างกนั 

ในแต่ละวนัในรอบปีหรอื 365 วนั ในการวเิคราะห์ข้อมลูนัน้ท�าการ

หาค่าเฉลี่ยของปริมาณรังสีเป็นช่วงๆ ละ 5 วัน ดังนั้นในแต่ละ

ปีจงึมค่ีาเฉลีย่รงัสดีวงอาทิตย์จ�านวน 73 ค่า (365/5) และค�านวณ

ปรมิาณรงัสดีวงอาทติย์ทีเ่มฆดดูซบัไป ณ แต่ละสถานใีนประเทศ

ออสเตรเลยีตลอดช่วง 23 ปี ในช่วงปี ค.ศ. 1990 ถงึ 2012 แสดง

ได้ดังรูปภาพที่ 4 แกน X เป็นระยะเวลาช่วงละห้าวัน ตามระยะ

เวลา 23 ปีนับจากวันที่ 1 มกราคม 

ค.ศ. 1990 ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 

2012 แกน Y เป็นเปอร์เซ็นต์ของ

ปรมิาณรงัสดีวงอาทิตย์ทีเ่มฆดดูซบั

ไป เมือ่พจิารณารปูแบบของปริมาณ

รงัสดีวงอาทติย์ทีเ่มฆดดูซบัในแต่ละ

สถานีของประเทศออสเตรเลียที่ตั้ง

บนละติจูดที่แตกต่างกันจะมีรูปแบบ

ต่างๆ กัน สถานท่ีีตัง้อยูใ่กล้เส้นศูนย์สตูร 

เช่น Bagama (ละตจิดู 10.72 องศาใต้) 

และ Victoria (ละตจิดู 16.4 องศาใต้) 

จะปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ที่ถูกเมฆ

ดูดซับสูงกว่าสามสถานีที่เหลือซ่ึงมี

ที่ตั้งอยู่ใกล้ทางขั้วโลกใต้

รูปภาพที่ 3 ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์สูงสุดที่สถานีวัดห้าสถานี
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รูปภาพที่ 4 ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ที่เมฆดูดซับของแต่ละสถานีช่วงปี ค.ศ. 1990 - 2012
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การประยุกต์ร่วมการเรียนรู้ฐานปัญหา
กับ KC moodle ส�าหรับวิชาเคมีอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
Application of Problem-based Learning with KC Moodle  
to Fundamental Industrial Chemistry Class

บทความโดย อ.สาธิต ปิยนลินมาศ 
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองโลกปัจจบุนั ท�าให้เกิดความรูแ้ละข้อมลูใหม่ๆ ทีน่่าสนใจ

เพิ่มขึ้นทวีคูณ ที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากปัญหา (Problem-based Learning, PBL) ท่ีนักศึกษาสนใจ และการระดมสมอง

คดิหวัข้อในห้องเรยีน เพือ่ค้นคว้าด้วยตวัเองและท�างานร่วมกนั น�าเสนอหน้าห้องเรยีน และมกีารสือ่สารแลกเปลีย่น ถาม-ตอบ  

มีค�าอธิบายเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้สอน จึงจะท�าให้เกิดการสอนแนวใหม่ Teach Less, Learn More ซึ่งวิธีนี้เป็นทางเลือกแทน

การสอนแบบยืนบรรยายหน้าห้องเรียน และการเรียนรู้แบบ PBL ยังช่วยสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนอีกด้วย

ตารางที่ 1 หัวข้อและกิจกรรมในการเรียนู้ฐานปัญหา วิชา209203/ ประเมินหลังเรียนทุกหัวข้อ

หัวข้อ เรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้

1 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม ก�าหนดปัญหาแล้ว น�าเสนอ

2 ทรัพย์สินทางปัญญาในเคมีอุตสาหกรรม ท�า VDO Clip

3 การควบคุมอัตโนมัติและการก�าจัดของเสียในเคมีอุตสาหกรรม ก�าหนดปัญหาแล้ว น�าเสนอ

วัตถุประสงค์และวิธีการวิจัย 

งานวิจัยน้ีวัตถุประสงค ์3 ข้อ ดังนี้ 1) เพื่อให้นักศึกษา

เรียนวิชาเคมีอุตสาหกรรมพื้นฐานโดยใช้ Problem-based 

learning (PBL) ร่วมกบั KC moodle เพือ่ทกัษะการเรยีนรูม้ากขึน้ 2)  

เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และการสื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นส่ง VDO  Clip ใช้ Facebook, YouTube 

น�าเสนอหน้าชั้นเรียน เพ่ิมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ 

3) เพ่ือส่งเสริมการใช้ KC moodle กับคณาจารย์ในภาควิชา

เคมีอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  

 วธีิการและขอบเขตการวจิยั นกัศกึษาเคมอีตุสาหกรรม

ชั้นปีที่ 2 จ�านวน 31 คน ใช้ 3 หัวข้อในงานวิจัยนี้และกิจกรรม

ในห้องเรียน ดังตารางที่ 1  เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน

เช่น CMU-KC moodle Facebook Line Web ต่างๆ กล้องดิจิตัล  

ใช้แบบส�ารวจความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ ส�าหรับหัวข้อท่ี 3 

มวีทิยากรคือ คุณสมเดช แซ่ซอื จาก บรษิทั PTT Global Chemical 

มาบรรยาย การประเมนิคุณภาพการน�าเสนอม ี2 ทาง คอืเพือ่น

ที่เรียนด้วยกัน (Peer Assessment)  และอาจารย์ผู้สอน รวม

ทั้งสอบย่อยร่วมหลังเรียนด้วย

แผนการด�าเนินการวิจัย มี 4 ส่วน คือ กิจกรรมการสอน 

ตั้งแต่การวางแผนการสอน ออกแบบกิจกรรม การป้อนกลับ

การเรียนรู้  และการประเมินการเรียนรู้จาก Rubric Scoring  

การสัมภาษณ์ ในแต่ละบทตารางที่ 1 จะเริ่ม

ขั้นที่ 1 วางแผนการสอน ที่คลุมถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

ต้องการ  ส�ารวจความรูเ้ดมิท่ีนกัศกึษาม ี(Previous Knowledge) 

ระบุแหล่งความรู้ ทักษะที่นักศึกษาเกี่ยวข้อง  

ขัน้ที ่2 ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู ้ทีใ่ช้ฐานปัญหาเช่น 

การตกตะกอนของตวัเร่งปฏกิริยิา การประดษิฐ์ Post-It เครือ่ง

ตัดโลหะ กังหันลมผลิตไฟฟ้า และแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย

วิทยาศาสตร์ วิธต่ีางๆ สืบสวนถงึแนวคดิการประดษิฐ์ (Exploration 

to Invention+ Innovation) จาก YouTube  เป็นต้น

ขัน้ที ่3 การป้อนกลบัหลงัการเรยีนรู ้(feedback) กจิกรรม

ใช้ KC Moodle เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เช่น ส่งงาน 

แจกสไลด์ การบ้าน Quiz Link ฯลฯ แทนการแจกกระดาษใน

ห้องเรียน
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ขัน้ที ่4 ประเมนิการเรยีนรูนั้กศกึษา นักศกึษาเขยีนสะท้อน

การเรียนรู้หน้าเดียว (Reflection)  ผลงานที่ส่ง VDO Clip  

น�าเสนอหน้าห้อง แทนการเขียนรายงานส่ง 

ส�าหรับบทเรียนเรื่องการควบคุมอัตโนมัติ จะเน้นการ

ควบคุมความดัน อุณหภูมิ การไหล ความเข้มข้นที่ใช้ใน

อุตสาหกรรมเคมีของโรงงานต่างๆ เช่นเดียวกับบทเรียนเร่ือง

การเตรยีมตวัเร่งปฏกิริยิา และมวีทิยากรจากโรงงานมากระตุน้ 

การเรียนรู้ใน งานจริงของโรงงานด้วย

3. ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน

 3.1 เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนวิชา 

209203 ในเทอม 2/2558 โดยพิจารณาจากผลงานที่ได้ของ

นกัศกึษาเช่น VDO Clip แทนรายงาน การน�าเสนอหน้าห้องเรยีน 

การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในห้องเรียน 

3.2 ได้พัฒนาสื่อการสอนวิชา 209203ที่สามารถน�ามา

ใช้สอนในปีการศึกษาถัดไปได้ 

3.3 ท�าให้คณาจารย์ในภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมใช้การ

จัดการเรียนรู้ (Learning Management System, LMS) แบบ 

Problem-based Learning เพื่อสอดคล้องกับนักศึกษาที่ใช้

อนิเทอร์เนต และแนวทางการสอน การตดิตามการเรยีนรู ้ด้วย 

KC Moodle (cmuonline.cmu.ac.th) จัดการอมรมในภาควิชา

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 แล้ว 

3.4 ใช้การวัดผลการเรียนรู้ด้วย Rubrics Scoring แทน

การวัดผลแบบสอบ (Summative) 

3.5 สร้างระบบการเรียนการสอนที่มีการออกแบบการ

เรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาและผู้สอน ออกแบบกิจกรรม เพ่ือ

เกิดทัศนะคติเชิงบวกในการเรียนระดับอุดมศึกษา

กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอบคุณนักศึกษารหัส 570510*** จ�านวน 31 คน

ทีเ่รยีนวชิา 209203 เทอม 2 / 2558 รวมท้ังทุนวิจัย Departmental 

Research  คณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์ท่ีร่วมการอมรม 

KC Moodle ทุกท่าน ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่อัดเสียงรายการ FM100 

CMU ไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

เอกสารอ้างอิง

1. รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ “การประยุกต์ใช้การเรียนรู้

ฐานปัญหาร่วมกับ KC Moodle ส�าหรับวิชา 209203 เพื่อ

นักศึกษาวิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม” ทุนวิจัย Departmental 

Research 2559

2. รายงานฉบับสมบรูณ์ “พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนัก

สกึษาเน้นกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัเชือ้เพลงิและเทคโนโลย ี209331” 

โครงการน�าร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับ

ศตวรรษที่ 21 / 2558

3. รายการวิทยุ  FM100CMU เรื่อง “การประยุกต์ใช้การ

เรยีนรูฐ้านปัญหาร่วมกบั KC Moodle ส�าหรบัวชิา 209203 เพือ่

นักศึกษาวิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม” วันที่ 28 ธ. ค. 2559 เวลา 

18.00 น.

ตารางที่ 2 ภาพกิจกรรมการน�าเสนอposterจ�านวน 6 กลุ่ม/ 5 คน

กลุ่มที่ 2 เรื่องการเตรียม
ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยวิธีดูดซับ

กลุ่มที่ 3 เรื่องการเตรียม 
ตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้การ
แลกเปลี่ยนไอออน

กลุ่มที่ 4 เรื่องตัวเร่งปฏิกิริยา
ชนิดพิเศษและรูปทรง

กลุ่มที่ 1 เรื่อง Active Oxide 
Component

ตารางที่ 3 ตัวอย่าง Clip ของบทที่ 2 เรื่องสิทธิบัตร ทรัพย์สินทาง

ปัญญา

รูปที่ 3.1 เรื่องลิขสิทธิ์
ซอฟแวร์ นายสุวิจักร
[560510149]

รูปที่ 3.2 เรื่องร่มบ่อสร้าง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
[570510049]

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ฐานปัญหาบางส่วน

ภาพกิจกรรมในห้องเรียน บทเรียน เรื่อง ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี
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มุมทรัพย์สินทางปัญญา
 เรื่อง อัจฉริยราชา ด้านทรพัย์สินทางปัญญา

บทความโดย นางสาวบงกช บุปผา 
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถึงแม้ว่าชาวไทยทั้งประเทศจะต้องหัวใจสลาย หลังทราบ

ประกาศจากส�านกัพระราชวงัว่า “พ่อหลวงของแผ่นดนิ” พระราชา 

ผู้เป็นที่รักยิ่งได้เสด็จสวรรคต แต่พระเกียรติคุณของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังคงแซ่ซ้องขจรไกล

มจิางหาย ด้วยพระมหากรณุาธคิณุอนัล้นพ้นต่อปวงชนชาวไทย 

รวมทั้งพระปรีชาสามารถของพระองค์ในหลายๆ ด้าน ทั้งการ

ทรงเป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์ ทรงเป็นศิลปิน และทรงใช้สิทธิใน

ผลงานทางด้านทรพัย์สนิทางปัญญาของพระองค์เพือ่การพฒันา

ชวีติความเป็นอยูข่องพสกนิกรชาวไทยจนเป็นทีป่ระจกัษ์ไปทัว่โลก 

จนได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดีจากองค์การระดับโลก

หลายแห่ง อาทิ (ภาพ...เหรียญรางวัล “ผู้น�าโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา”)

1. เหรยีญรางวลั “ผูน้�าโลกด้านทรพัย์สนิทางปัญญา” 

ทลูเกล้าฯ ถวายโดยองค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลก (WIPO) 

เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์และใช้

ทรัพย์สินทางปัญญาในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริม

ความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย เมื่อปี พ.ศ. 2552 ซึ่งนับ

เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในโลกที่ทรงได้รับรางวัล

เชิดชูเกียรตินี้

2. รางวัลพระอัจฉริยภาพทางการประดิษฐ์ (Glory to 

the Greatest Inventor) ทลูเกล้าฯ ถวายโดยสหพันธ์สมาคม

นักประดิษฐ์นานาชาติ ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระปรีชา

สามารถหลายด้านและทรงมีผลงานการดิษฐ์คิดค้นกว่า 

1,000 ชิ้น ซึ่งนับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก 

และพระองค์เดียวในโลกที่ทรงได้รับรางวัลนี้

3. รางวลั Special Prize ส�าหรบัผลงานประดษิฐ์ “กงัหนัน�า้ชยั

พัฒนา” และ “ทฤษฎีใหม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง”

4. รางวลัเหรยีญทอง Special Commemorative Gold Medal 

ทลูเกล้าฯ ถวายโดยองค์การการประดษิฐ์แห่งสหพนัธรฐัรสัเซยี

ให้กับผลงาน “กังหันน�้าชัยพัฒนา”

5. รางวัลเหรียญ Merite de L’ Invention ทูลเกล้าฯ ถวาย

โดยสมาคมนกัประดษิฐ์แห่งราชอาณาจกัรเบลเยยีม เพือ่สดดุใีน

ฐานะที่ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

อันเป็นคุณประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์

ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ 70 ปี พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงได้รบัการทลูเกล้าฯ ถวาย

สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย 11 ฉบับ อาทิ เครื่องกลเติมอากาศ

ทีผ่วิน�า้หมนุช้าแบบทุน่ลอย การดดัแปรสภาพอากาศเพือ่ให้เกดิ

ฝน กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะแก่การ
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เพาะปลกู (โครงการแกล้งดิน) การใช้น�า้มันปาล์มกลัน่บริสุทธิ์

เป็นน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องยนต์ดีเซล และโครงสร้าง

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังจลน์ เป็นต้น

สิทธิบัตรฉบับแรกในพระปรมาภิไธย คือ เครื่องกลเติม

อากาศที่ผิวน�้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือที่รู้จักกันว่า “กังหัน

น�า้ชัยพฒันา” ได้รบัการทลูเกล้าฯ ถวาย เมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 

2536 

(ภาพ...นิทรรศการเทิดพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช “อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญา 

เพื่อพสกนิกรไทย”)

จากนั้นวันที่ 19 เมษายน 2544 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร “เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศ

และดูดน�้า” ซ่ึงเป็นเคร่ืองกลที่เติมออกซิเจนลงไปใต้ผิวน�้าลงไป

ได้ลึกจนถงึด้านล่างของน�า้ และในปีเดียวกนัคือ วันที ่26 กรกฎาคม 

ทรงได้รบัการทลูเกล้าฯ ถวายสทิธบิตัร “การใช้น�า้มนัปาล์มกลัน่

บริสุทธิ์ เป็นน�้ามันเช้ือเพลิงส�าหรับเครื่องยนต์ดีเซล” ด้วยทรง

ห่วงใยว่าอนาคตน�้ามันอาจขาดแคลน 

หลงัจากนัน้ในปีถดัมา วนัที ่11 ตลุาคม 2545 กรมทรัพย์สนิ

ทางปัญญาทลูเกล้าฯ ถวายอนสุทิธิบตัร การใช้น�า้มนัปาล์มกลัน่

บริสุทธิ์ เป็นน�้ามันหล่อลื่นส�าหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ  

เพื่อทดแทนน�้ามันหล่อลื่นที่ได้จากน�้ามันปิโตรเลียม

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ

ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่ 13898 “การดัดแปร

สภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน” หรือที่รู้จักกันดีว่า “ฝนหลวง” ที่มี

ขั้นตอนการท�าฝน 6 ขั้นตอน ทั้งการท�าให้เมฆก่อตัวใหญ่ขึ้นที่

ระดับความสูง 15,000-18,000 ฟุต การโจมตีแบบแซนวิช 

จนเมฆใกล้ตกเป็นฝนหรือเป็นฝนบางเบา การยงิพลสุารซลิเวอร์

ไอโอไดด์และการโจมตีแบบที่ ทรงเรียกว่า “ซูเปอร์แซนด์วิช”  

เพื่อให้เกิดเม็ดฝน พร้อมมีภาพข้ันตอนจากฝีพระหัตถ์ เพื่อให้

เข้าใจง่ายในการปฏิบัติ จากพระมหากรุณาธิคุณจนกลายเป็น

หยาดฝนเย็นชุ ่มฉ�่าโปรยปรายลงมาดับความแห้งแล้ง  

คลายความทกุข์ยากให้กบัปวงชนชาวไทยทีม่อีาชีพเกษตรกรรม

และชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 

นอกจากทรงแกล้งฟ้าให้โปรยฝนลงมาดับร้อนให้ราษฎร

แล้ว ด้วยพระปรีชาสามารถยังทรงคิดค้น “การแกล้งดิน” ปรับ

สภาพดินเปร้ียวให้สามารถใช้ในการเพาะปลกูได้อกีด้วย ซึง่ทรง

ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย 

เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2550 แม้ทรงพระประชวรก็ไม่เคยว่างเว้น

จากการทรงงาน ทรงออกแบบภาชนะรองรับของเสียที่ขับออก

จากร่างกาย และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2546 

ขณะเดยีวกนัยงัทรงใช้วชิาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ ประดษิฐ์

โครงสร้างเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าพลงังานจลน์ และชดุส�าเรจ็เครือ่ง

SCI
Column
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ก�าเนดิไฟฟ้าพลงังานจลน์ ซึง่ได้พระราชทานชือ่ว่า “อทุกพลวัต” 

เป็นกังหันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน�้าไหล โดยมีพระราชด�าริให้น�า

ไปติดตั้งบริเวณคลองลัดโพธ์ิ เมื่อครั้งน�้าท่วมใหญ่ปี 2554 

จดัการมวลน�า้ออกสูท่ะเล ช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ราษฎร 
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งานประดิษฐ์ดังกล่าวทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 พร้อมกับสิทธิบัตรอีกฉบับ คือ 

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ 

หลากหลายผลงานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร 

ด้วยมีพระราชประสงค์ในการใช้ระบบทรัพย์สินทางปัญญา

เพ่ือท�าสิง่ทีม่ปีระโยชน์ เป็นแบบอย่างให้กบัผูค้นในการรูจ้กัคดิ 

วิจยั พฒันา เพือ่สร้างนวตักรรมของประเทศ ดงัพระราชด�ารสั 

ที่พระราชทานแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ 

ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร ณ พระราชวัง

ไกลกังวล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ความว่า

“ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว 

สทิธิบตัรและลขิสทิธิ ์เป็นทรพัย์สนิทางปัญญาทีม่คีวามส�าคญั

มาก เมื่อปี พ.ศ. 2500 พูดกันว่า เราไปลอกจากต่างประเทศ

มาใช้ประโยชน์ ได้มากกว่าคิดที่จะจดทะเบียนสิทธิบัตร 

เราสามารถใช้อะไรจากต่างประเทศได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้

สิทธิ การพูดอย่างนี้ไม่ถูก เป็นการดูถูกคนไทย”

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีผลงานด้านลิขสิทธิ์อีก 79 

ผลงาน แบ่งเป็นผลงานด้านวรรณกรรม 6 ผลงาน เช่น หนงัสอื

แนวคิดทฤษฎีใหม่ พระมหาชนก และนายอินทร์ผู้ปิดทอง

หลังพระ เป็นต้น ส่วนผลงานด้านจิตกรรม มี 8 ภาพ เช่น ภาพ

ชื่อ “สมเด็จพระราชบิดา” และ ภาพชื่อ “ทะเลาะ” เป็นต้น 

ผลงานด้านประติมากรรม 7 ผลงาน เช่น พระรูปปั้นสมเด็จ

พระนางเจ้าฯพระบรมราชนินีาถ ครึง่พระองค์ และพระพทุธรปู 

ปางประทานพร ภปร. เป็นต้น ผลงานด้านภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 

10 ภาพ เช่น ตามรอยพระยุคลบาท เรือรบจ�าลอง คู่ดาว และ

สามัคคีสี่พระหัตถ์ เป็นต้น ขณะที่ผลงานด้านดนตรีกรรม  

มี 48 เพลง เช่น เพลงแสงเทียน ยามเย็น สายฝน ใกล้รุ่ง และ

เพลงพรปีใหม่ เป็นต้น 

นับได้ว ่าประชาชนชาวไทยโชคดีอย่างที่สุดที่มี

พระอจัฉรยิราชาที ่“ทรงท�าเพือ่พสกนกิรชาวไทยของพระองค์” 

ให้กินดีอยู่ดี ตลอดการครองราชย์ 70 ปี ของพระองค์

เอกสารอ้างอิง

*รายงานพิเศษ : พระอัจฉริยราชาทรัพย์สินทางปัญญาไทย สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

*นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 1-7 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่. จัดโดย กระทรวงพาณิชย์

SCI
Column
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มีคนเคยกล่าวไว้ว่า “Even bad coffee is better than no coffee at all.” “ได้ดื่มกาแฟรสชาติห่วยๆ ซักแก้ว ก็ยังดีกว่า

ไม่มีกาแฟซักแก้วให้ดื่ม” ค�ากล่าวนี้คงจะตรงใจใครหลายๆ คน โดยเฉพาะคนวัยท�างาน วัยเกษียณ และพนักงานออฟฟิศทั้งหลาย

ที่ดื่มกาแฟเป็นประจ�า หรือโด๊ปกาแฟวันละหลายๆ แก้ว ด้วยเหตุที่ว่าวันไหนไม่ได้ดื่ม หรือเลยเวลา

ดื่มไปนานๆ หัวใจมันมักจะเต้นรัวด้วยความอยาก ตามด้วยอาการปวดหัว หรือรู้สึกหงุดหงิด

กระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถกู คล้ายๆ กบัว่าจะลงแดงเสยีให้ได้ “กาแฟ” ส�าหรบัใครหลาย

คนจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญไม่น้อยไปกว่าปัจจัย 4 ค�าพูดนี้คงจะไม่เกินความจริงไปนัก เพราะคนที่

ตดิกาแฟหลายล้านคนบนโลกนี้คงจะสามารถยืนยนัได้เป็นอยา่งด ีไมอ่ยา่งนัน้ร้านกาแฟก็คง

ไม่ผุดข้ึนเหมือนดอกเห็ดอย่างท่ีเราเห็นทุกวันน้ี และคงไม่มีใครปฏิเสธว่ากาแฟได้กลายเป็น

เครื่องดื่มสากลของคนทุกเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม และยิ่งไปกว่านั้นมันยัง

แสดงออกถึงรสนิยม หรือระดับในการใช้ชีวิตอีกด้วย 

Life Begins After Coffee

เป็นทีท่ราบกันดว่ีาในกาแฟทกุประเภท ตัง้แต่กาแฟโบราณ 

กาแฟปรุงส�าเร็จ 3 in 1 กาแฟดริฟท์ กาแฟสด กาแฟข้ีชะมด 

และอืน่ๆ อกีมายมายหลายเกรด ตัง้แต่ระดบัชาวบ้าน ไปจนถงึ

กาแฟแบบพรีเมียม มีสารส�าคัญตัวหนึ่งเป็นส่วนประกอบ 

ซึ่งเป็นสาเหตุหลักท�าให้เราๆ ท่านๆ ติดกันงอมแงมก็คือ 

คาเฟอีน (caffeine) ซึ่งจัดเป็นสิ่งเสพติดประเภทหนึ่ง ออกฤทธิ์

เป็นสารกระตุ้นระบบประสาท ท�าให้รู้สึกคึกคัก กระฉับกระเฉง 

กระปรีก้ระเปร่า ไม่ง่วงนอน คาเฟอนีเป็นสารประกอบอลัคาลอยด์ 

ที่มีชื่อทางเคมีว่า 1,3,7 Trimethylxanthine มีลักษณะเป็นสีขาว 

ไม่มีกลิ่น มีรสขม ละลายได้ดีในน�้าร้อน พบปริมาณมากในพืช

จ�าพวกชาและกาแฟ (เว็บไซต์ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพฯ)

คาเฟอีน เป็นสารกระตุ้นที่ไปยับยั้งการหลั่งอะดีโนซีน 

(Adenosine) ซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ ในขณะ

เดียวกันคาเฟอีนยังเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการหล่ังสาร 

อะดรีนาลีน ท�าให้ความดันโลหิตสูง และกระตุ้นการเต้นของ

หัวใจอีกด้วย (เว็บไซต์มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์)

หากจะถามว่าการดื่มกาแฟ เป็นประโยชน์หรือโทษ  

คงต้องตอบว่ามีทั้ง 2 ด้าน เพราะจากการค้นคว้าข้อมูลพบว่า 

การดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกาย

ในหลายด้าน เช่น ช่วยให้สดชื่น กระปรี้กระเป่า กระตุ้นให้เกิด

ความตื่นตัว ลดอาการง่วงนอน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทำางานของสมอง ช่วยลดอาการเมื่อยล้าจากการ

ออกกำาลังกาย ส่วนโทษของกาแฟก็คือ ทำาให้หัวใจเต้นเร็ว

กว่าปกติ เต้นไม่เป็นจังหวะ เนื่องจากคาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้น

กล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง อัตราการบีบตัวของหัวใจและปริมาณ

เลือดที่สูบฉีดต่อนาทีจะเพิ่มขึ้น นอนไม่หลับ หลับไม่สนิท และ

ช่วงเวลาที่หลับนั้นสั้นลง เร่งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร 

คาเฟอีนมีฤทธิ์ไปกระตุ ้นการหลั่งกรดเพปซิน (pepsin) 

และแกสตริน (gastrin) อาจท�าให้โรคแผลในกระเพาะอาหาร
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และล�าไส้รุนแรงข้ึนได้ ปัสสาวะบ่อย กาเฟอีนมีฤทธิ์ในการ

ขับปัสสาวะ โดยจะไปลดการดูดกลับของโซเดียม โพแทสเซียม 

และแคลเซยีมจากหน่วยไต แร่ธาตเุหล่านีจ้ะถูกขับออกมาพร้อม

กับปัสสาวะ ปวดศีรษะ ผู้ท่ีดื่มกาแฟเป็นประจ�า หากหยุดด่ืม

กะทันหันจะท�าให้มีอาการปวดศีรษะ 

กระสับกระส่าย ร่างกายอ่อนเพลีย 

และง่วงนอน (เว็บไซต์หมอชาวบ้าน)

ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนัมนีกัวจิยั

มากมายทีท่�าวิจัยเก่ียวกบัความสมัพนัธ์

ของพฤติกรรมการดื่มกาแฟกับการ

เกิดโรค หรือการยับยั้งโรคต่างๆ  

แต ่งานวิจัยที่ออกมาก็มีความ

ขดัแย้งกัน หรอืต่างกันไปในแต่ละพืน้ที ่เพราะมปัีจจัยหลายข้าง

เข้ามาเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการปลูกกาแฟ สายพันธุ์

กาแ ฟ กระบวนการผลิต ปริมาณสารต่างๆ ในเมล็ดกาแฟ 

หรือแม้กระทั่งตัวผู้ถูกทดลองเอง 

ดงันัน้ในการดืม่กาแฟเพือ่หลกีเลีย่งผลกระทบต่อสขุภาพ

จึงไม่ควรดื่มเกินวันละ 300 มก. หรือเท่ากับกาแฟประมาณ 

1-2 ถ้วย (ปริมาณกาแฟ 1 ถ้วย เท่ากับ 150 มล. และมี

คาเฟอนีเฉลีย่ 115 มก. ต่อถ้วย) หลกีเลีย่งการดืม่กาแฟในช่วงบ่าย 

หรือช่วงหัวค�่า หรือในขณะท้องว่าง อีกทั้งควรดื่มน�้าปริมาณ

มากเพ่ือชดเชยการสูญเสียน�้าจากฤทธิ์ในการขับปัสสาวะของ

กาเฟอีน

รู้อย่างนี้แล้เวใครท่ีรู้ว่าตัวเอง

เป็น coffee lover หรอืตดิกาแฟมานาน 

กค็วรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ระมดัระวงั

ในการด่ืมมากขึน้ อาจลดปริมาณ หรอื

ดืม่ในเวลาทีเ่หมาะสม เพราะนอกจาก

ความสดชื่นท่ีได้รับจากกาแฟหอมๆ 

รสกลมกล่อมแล้ว ก็ยังมีโทษ 

ในหลายๆ ด้าน 

สดุท้ายนีค้งต้องฝากไว้ว่า “ด่ืมแต่พอดีคือวิถีคอกาแฟ” 
จงดืม่กาแฟแต่อย่าเป็นทาสคาเฟอนี ขอให้คอกาแฟทุกท่านดืม่

อย่างมีความสุข และสุขภาพดีไปด้วยกัน ... ^^ 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

เว็บไซต์มูลนิธิหมอชาวบ้าน 

https://www.doctor.or.th/article/detail/10283

https://www.doctor.or.th/article/detail/6065

เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/

article/180

เว็บไซต์ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิต

เวชการ จ�ากัด (มหาชน) 

 http://www.bangkokhealth.com/health/article/%E0%B8

%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F-

coffee-328

เว็บไซต์ไทยไบโอ (ThaiBio)

http://www.thaibio.com

เว็บไซต์มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

http://shf.medicine.psu.ac.th/about-coffee-23112015/

เว็บไซต์กรุงเทพ พยาธิ แลป

 http://www.bpl.co.th/pweb/index.php/academic-professional/

knowledge/228-2016-08-11-07-20-05.html

เว็บไซต์ pixabay

https://pixabay.com
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วันท่ี 17 ตุลาคม 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บคุลากร และนักศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ พร้อมด้วย
นักเรียนค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 
2559 กว่า 1 พันคน ร่วมลงนามแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ บรเิวณโถง ชัน้ 1 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ชมรมผู้เกษียณ 
คณะวิทยาศาสตร์ (ชกว.) จัดพิธีทำาบุญเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมิูพลอดุลยเดช ณ วดัสวนดอก พระอารามหลวง 

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ภาควิชาเคมีจัดพิธี 
ลงนามแสดงความอาลยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดช ณ บรเิวณห้องโถง อาคารเคมี 1 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 ภาควิชาเคมี
อุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โดยร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงพ่อ
ของแผ่นดิน และแปรอกัษรเป็นเลขเก้าไทย ณ บรเิวณ
โถงชัน้ 1 และลานด้านหน้าภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์
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บุคลากรและนักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา ได้รับ

คัดเลือกให้รับรางวัล Thailand Frontier Researcher Award 2016 สาขา Plant & Animal 

Science จากส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ร่วมกบัหน่วยธุรกจิทรพัย์สนิ

ทางปัญญาและวิทยาศาสตร์ ของบริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ส ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับ

นักวิจัยดีเด่นผู้มีผลงานด้านบทความวิจัยหลักตั้งต้น (Foundational Core Papers)  

ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศไทย โดยได้รับการอ้างอิง 

และยอมรับจากนักวิจัยท่ัวโลกส�าหรับการสร้างงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และเอื้อต่อ

อนาคตของโลกวิทยาศาสตร์

ข้อมูลที่ใช้ส�าหรับประเมินรางวัล Thailand Frontier Researcher Award 2016 จะขึ้น

อยู่กับบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างสูง โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย 

(Essential Science IndicatorsSM) จากปี 2011 ถงึปี 2015 หลกัการท�างานของตวัช้ีวัดน้ีคือ การรวบรวมสถติผิลงานทีเ่ป็นเอกลักษณ์

และแนวโน้มโดยประมาณจากการนับจ�านวนของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และการอ้างอิงบทความในดัชนีฐานข้อมูล

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ Web of Science™ Core Collection ของทอมสัน รอยเตอร์ส ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัย ผู้บริหาร 

คณาจารย์ และนกัศกึษา เข้าถงึฐานข้อมลูในการอ้างองิบทความวจัิยจากทกุสาขาวิชาชัน้น�าของโลกได้อย่างรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ

ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดทางวิทยาศาสตร์ (Essential Science Indicators) จะท�าการคัดเลือกบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงท่ีสุด

เป็น World Top 1% (ทั้งบทความและรีวิว) ใน 21 สาขาวิชา บทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงท่ีสุดส่วนใหญ่มักจะมีการอ้างอิงร่วม  

จงึได้รบัการวเิคราะห์แบบคลสัเตอร์ เมือ่บทความในกลุม่น้ันๆ ได้รบัการอ้างองิสงูถงึค่าตามทีไ่ด้ก�าหนดและเชือ่มโยงไว้ (ตรวจสอบ

โดยการวิเคราะห์ความถี่ในการถูกอ้างอิง) บทความนั้นก็จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบทความ Research Front ซึ่งเป็นกลุ่มบทความที่ได้

รับการถูกอ้างอิงสูงที่สุดในแต่ละสาขางานวิจัย ว่าเป็นงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและอยู่ในความสนใจของวงวิชาการในปัจจุบัน 

และเป็นองค์ความรู้ใหม่ระดับแนวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์

ส�าหรับรางวัลในปีน้ี บทความท่ีได้รับการอ้างอิงสูงท่ีสุดและถูกระบุว่าเป็นงานเขียนร่วมกับสถาบันในประเทศไทยมีจ�านวน

ท้ังสิ้น 493 บทความ ในจ�านวนนี้ 45 บทความถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของ Research Fronts และเฉพาะผู้เขียนบทความที่ท�างานและ

พ�านักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลนี้ จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อาจารย์ ดร.อิทธญากรณ์ 

พรหมพุทธา เป็น 1 ใน 12 เจ้าของผลงาน ที่เป็นผู้เขียนบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน 7 สาขางานวิจัย โดยอิงจากฐานข้อมูล 

Essential Science Indicators ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้ได้รับรางวัล Thailand Frontier Researcher Award 2016 ซึ่งมีการ

จัดพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

ข้อมูลจากเว็บไซต์ส�านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

(http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2016105944)

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือก
ให้รับรางวัล Thailand Frontier Researcher Award 2016
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วารสาร Chiang Mai Journal of Science 
ได้รบัรางวลั International TCI-SCOPUS-TRF Journal Award

วารสาร Chiang Mai Journal of Science วารสาร

วชิาการภาษาองักฤษรายสามเดอืน ของคณะวทิยาศาสตร์ 

ซึ่งเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่ประชาคม

วทิยาศาสตร์ ได้รบัรางวลั TCI-SCOPUS-TRF Journal 

Awards ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 ประเภท International 

TCI-SCOPUS-TRF Journal Award จากศูนย์ดัชนีการ

อ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) 

Centre] โดยการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุน

สนบัสนนุการวจิยั (สกว.) และ SCOPUS ซึง่เป็นรางวลั

ทีม่อบให้กบัวารสารไทยทีอ่ยูใ่นฐานข้อมลู TCI และอยู่

ในฐานข้อมูล SCOPUS ที่มีคุณภาพสูงและได้รับการ

ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุภาพ ชพูนัธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วสุ ปฐมอารีย์ บรรณาธิการวารสาร Chiang Mai 

Journal of Science ได้เข้ารบัมอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุและเงนิรางวลัในการประชมุ

วิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11 เมื่อวันท่ี 15 

ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานครฯ
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อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกจาก สกว. ให้เป็น 1 ใน 2 
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม The 13 th Science and 
Technology in Society (STS) Forum ณ ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์ ดร.ภัทรพล ลีธนัชอุดม อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา ได้รับ

คดัเลอืกจากเครอืข่ายวิจัยนานาชาต ิส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (IRN-

TRF) ให้เป็น 1 ใน 2 ตัวแทนจากประเทศไทย ในฐานะ “Future Leader” จาก 

สกว. เพื่อเข้าร่วมการประชุม The 13 th Science and Technology in Society 

(STS) Forum ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2559 ณ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ Future Leader จากแต่ละประเทศได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนัก

วิทยาศาสตร์ชั้นน�าระดับโลก รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลอย่างใกล้ชิด 

โดยอาจารย์ ดร.ภัทรพล ได้พบปะกับ Professor Jerome Isaac Friedman  

นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลชาวอเมริกันผู้ค้นพบอนุภาคมูลฐานควาร์ก และ 

Professor Ryoji Noyori นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลด้านเคมีชาวญี่ปุ่นผู้ค้นพบ

ปฏิกิริยา Asymmetric hydrogenation

นอกจากนี้ ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ ดร.ภัทรพล ยังได้รับคัดเลือกให้เป็น

ภาพปก (front page) ของวารสาร Proteomics Clinical Applications Journal 

(Vol.10 No.11 November 2016) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการชั้นน�าทางด้าน

พันธุศาสตร์อีกด้วย
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นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล Best Student Paper Award 
จากงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์องค์ความรู้ล้านนา ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติที่ญี่ปุ่น

นายปภังกร อิน่แก้ว นกัศกึษาระดบัปริญญาเอก สาขา

วชิาวิทยาการคอมพวิเตอร์ ได้รบัรางวลั Best Student Paper 

Award จากการประชมุวชิาการนานาชาต ิThe 18 th International 

Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL 2016) 

ซึ่งจัดโดย University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวัน

ที่ 7-9 ธันวาคม 2559 จากงานวิจัย เรื่อง Rule-based Page 

Segmentation for Palm Leaf Manuscript on Color Image 

โดยมี อาจารย์ ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง ดร.ภาสิทธ์ิ 

เจริญขวัญ ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต Prof.Shinn-Ying Ho และ

รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช เป็นผู้เขียนร่วม

งานวิจัยดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการล้าน

นาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการปริญญา

เอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และได้รับทุนสนับสนุนการไปน�า

เสนอผลงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และคณะ

วิทยาศาสตร์

ผลงานวิจัยดังกล่าวได้น�าไปใช้จริงในโครงการส�ารวจ 

รวบรวม และจัดท�าระบบสารสนเทศ ส�าเนาภาพถ่าย

พระคัมภีร์ใบลาน พระนครน่าน สมัยพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ 

และเป็นส่วนหนึง่ในระบบรูจ้�าอกัษรล้านนา (Lanna OCR Application) 

ภายใต้โครงการล้านนาคดีศกึษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (lannakadee.

cmu.ac.th/lannaocr)
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นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล Thai Parkerizing 
Best Student Paper Award ในการประชุมวิชาการนานาชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ 9
นางสาวพวงผกา ดาราม นักศึกษาระดับ

ปริญญาเอก ชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาวสัดศุาสตร์ ภาค

วิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัล Thai 

Parkerizing Best Student Paper Award ประเภท 

Oral presentation ในการประชมุวชิาการนานาชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ 9 หรือ 

MSAT-9 (The 9 th International Conference on 

Materials Science and Technology) ซึ่งจัดโดย 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ระหว่าง

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม

สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร 

ผลงานน�าเสนอที่ได้รับรางวัลคือ การวิจัย 

หัวข้อ "Effects of Heat Treatment on Microstructure and Properties 

of Thermal Sprayed Ni-based alloy Coatings" (อิทธิพลของการอบชุบ

ทางความร้อนที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของผิวพ่นเคลือบ

ด้วยความร้อน Ni-based alloy) ซึง่ม ีอาจารย์ ดร.ชยัสทิธิ ์บรรจงประเสรฐิ 

เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา เป็นงานวิจยัทีมุ่ง่ศึกษาและพัฒนาวัสดสุ�าหรบัการ

พ่นเคลือบด้วยเทคนิค Thermal spray coating เพื่อใช้ในงานต้านทาน

การกัดกร่อน การสึกหรอ และสมบัติเชิงกลต่างๆ ในอุตสาหกรรม  

ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร หรือปกป้องพื้นผิวของวัสดุให้มี

ความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทัง้สภาวะแวดล้อมทางทะเล สภาวะ

แวดล้อมทีอ่ณุหภมูสิงู หรอืวสัดทุีไ่ด้รบัการขดัถอูย่างรนุแรง ซึง่ประเทศไทย

สูญเสียงบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาการกัดกร่อน ประมาณ 1.45% GDP 

งานวิจัยนี้หากมีการน�าไปต่อยอดใช้งานจริงจะช่วยพัฒนาวัสดุส�าหรับ

การพ่นเคลือบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านการผลิตของประเทศ
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คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนให้เข้าร่วมโครงการ 
Sakura Program ณ มหาวิทยาลัยโตยามา ประเทศญี่ปุ่น

พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2559

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม จ�านวน 7 คน น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา หัวหน้า

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ จ�านวน 2 คน ได้รับทุนให้เข้าร่วม

โครงการ Sakura Program ณ Graduate School of Materials Science & Engineering มหาวิทยาลัยโตยามา ประเทศญี่ปุ่น และ

ร่วมบรรยายใน 2 nd Forum of Center for Advanced Materials Research and International Collaboration ระหว่างวันท่ี 10-20 

ตุลาคม 2559 

 คณะวทิยาศาสตร์จดัพธิมีอบทนุส่งเสริมการศกึษา ประจ�าปี 

2559 ส�าหรับบุคลากรและบุตร รวม 40 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

118,500 บาท โดยแบ่งเป็นทุนส�าหรับบุตรบุคลากรฯ 36 ทุน 

เป็นเงิน 78,500 บาท ซึ่งเป็นทุนจากดอกผลของบัญชีสวัสดิการ

เงินกู้คณะวิทยาศาสตร์ และทุนส�าหรับบุคลากรฯ อีก 4 ทุน 

ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุน

จากกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ

ให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  

เป็นประธานในพธิ ีเมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2559 ณ ห้องประชมุ 2 

ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2559
คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2559 

โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร.สมัพันธ์ สงิหราชวราพันธ์ คณบดคีณะวิทยาศาสตร์ 

เป็นประธานในพิธีมอบทุน และได้รับเกียรติจากผู้บริหารและผู้มีอุปการคุณ

เข้าร่วมมอบทุนด้วย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องบรรยาย 

SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายในการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

และสามารถแบ่งเบาภาระของผูป้กครองได ้โดยคณะได้มอบหมายให้หน่วย

พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์รับผิดชอบด�าเนินการ และมี

การจดัตัง้คณะกรรมการพจิารณาทนุอดุหนนุการศกึษา ซึง่เป็นอาจารย์จาก

ทุกภาควิชาเป็นผู้พิจารณากฎเกณฑ์และคัดเลือกนักศึกษา

ส�าหรับปีการศึกษา 2559 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุนทุนการ

ศึกษาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ทุนจากดอกผล

ของกองทนุคณะวิทยาศาสตร์ ทนุจากผูม้อีปุการคณุทัง้จากสมาคมศษิย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์ ศิษย์เก่า อดีตคณาจารย์ ผู้บริหาร และบริษัทห้างร้าน

ต่างๆ อกีทัง้ยงัได้จดัสรรเงนิจากงบประมาณเงนิรายได้ เพือ่เป็นทนุ

ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนท�างานพิเศษจากงบประมาณ

เงินรายได้ โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาของ

คณะได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ จ�านวน 140 ทุน ทุนท�างานพิเศษ จ�านวน 100 

ทุน รวมเป็นเงินจัดสรรทั้งหมด 3,432,000 บาท นอกจากนี้ยังมีทุน

ทีน่กัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ได้รบัจากมหาวทิยาลัยหรอืหน่วยงาน

อื่นอีกจ�านวนหนึ่ง 
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ผู้มีอุปการคุณมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดตั้งกองทุน อู่แก้ว-นพรัตน์

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา 
แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ หัวหน้า

ภาควิชาเคมี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารภาควิชา และ

คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาประจ�าภาควิชา ร่วมให้การ

ต้อนรบัและแสดงความขอบคุณ อาจารย์อุดม ฉตัรศริกุิล อาจารย์

พิเศษ ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์สุรีรัตน์ ฉัตรศิริกุล ในโอกาส

ท่ีท่านทั้งสองได้มอบทุนการศึกษา จ�านวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 

บาท ต่อเนื่อง 3 ปี รวมทั้งสิ้น 180,000 บาท แก่นางสาวบุษรา ก�าเลิศ และนางสาวอาภัสรา ไชยมหาวัน นักศึกษาภาควิชาเคมี 

ชั้นปีที่ 2 พร้อมกันนี้ตัวแทนศิษย์เก่าภาควิชาเคมี รหัส 3905.. คือ คุณฤทธิรงค์ จันทร์มีศิลป์ และคุณปูชนีย์ กอบแก้ว ยังได้มอบเงิน

บริจาคที่รวบรวมจากศิษย์เก่า รหัส 39...จ�านวน 35,000 บาท ในโอกาสครบรอบ 20 ปี รุ่น 39 ในปี 2559 เพื่อสมทบเข้ากองทุน

เพื่อทุนการศึกษาภาควิชาเคมี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ ภาควิชาเคมี 

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะ

วทิยาศาสตร์ รบัมอบเงนิบรจิาค จ�านวน 2 แสนบาท จากรองศาสตราจารย์ 

ดร.อูแ่ก้ว ประกอบไวทยกจิ อดตีอาจารย์ประจ�าภาควชิาชวีวทิยา เพือ่จัด

ตั้งเป็นกองทุน อู่แก้ว-นพรัตน์ น�าดอกผลไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมเป็น

สักขีพยานและร่วมแสดงความขอบคุณ เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2559  

ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

พร้อมด้วยผูบ้ริหารและบคุลากร รบัมอบเงนิบรจิาคจากผูแ้ทนศิษย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ 

รหัส 36 อาจารย์ ดร.อตชิาต เกตตะพนัธ์ุ อาจารย์ประจ�าภาควชิาคณติศาสตร์ จ�านวน 

23,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 

2559 ณ บริเวณรับรอง ช้ัน 2 อาคาร 40 ปีฯ โดยผู้มีอุปการคุณท่ีร่วมบริจาคเงิน 

ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จ�ากัด 

คุณธนิก โชติมานนท์ คุณหทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย และคุณปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
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การประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th Asian Conference 
on Analytical Sciences

ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

วเิคราะห์ ศนูย์บรหิารงานวจิยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมกบัหน่วยงาน 

ทัง้ในและต่างประเทศ จดัการประชมุวชิาการนานาชาติ The 13 th Asian 

Conference on Analytical Sciences (ASIANALYSIS XIII) โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน 

และศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน 

กล่าวรายงานความเป็นมา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม

นานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิจัย 

คณาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ท้ังในและต่าง

ประเทศ กว่า 500 คน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู ้ 

และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยทางด้านเคมีวิเคราะห์ 

และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดข้ึนระหว่างวันที่ 8-11 

ธันวาคม 2559 ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้โดย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากญ่ีปุ่น จีน เกาหลี สิงคโปร์ 

และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น รวมทั้งการน�าเสนอผลงานวิจัย

ทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์อีกเป็นจ�านวนมาก

คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ
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การประชุมวิชาการนานาชาติธรณีวิทยาแปรสัณฐาน 
ของตะวันตกเฉียงเหนือของอินโดไชนา (TNI-2016)

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการ

ประชุมวิชาการนานาชาติธรณีวิทยาแปรสัณฐานของตะวันตก

เฉียงเหนือของอินโดไชนา: International Conference on the Tectonics 

of the Northwestern Indochina (TNI-2016) โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.บูรพา แพจุ้ย หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์  

กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม

ประกอบด้วย นักธรณีวิทยา นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนคณาจารย์ 

นักศึกษา และผู้สนใจจากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ จีน มาเลเซีย 

องักฤษ และอเมรกิา จ�านวนประมาณ 120 คน ณ ศนูย์ประชมุนานาชาติ 

โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

การประชมุดังกล่าว จดัโดย ภาควชิาธรณวีทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐ 

และเอกชน ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 เพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและเผยแพร่ผลงานวิชาการจากนักวิชาการ นักวิจัย 

ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจจากทั้งในและต่างประเทศ 

ในด้านธรณีวิทยาแปรสัณฐานของตะวันตกเฉียงเหนือของอินโดไชนา 

สืบเนื่องจากหัวข้อดังกล่าวเป็นหัวข้อท่ีมีความน่าสนใจและมีการพูด

ถงึกนัมายาวนาน โดยเฉพาะเรือ่งของขอบเขตของพืน้ท่ี ลกัษณะปรากฏ 

ช่วงเวลาทีเ่กดิการแปรสณัฐาน ตลอดจนววิฒันาการของสภาพแวดล้อม

โบราณ และการปรับตัวของอินโดไชนาหลังการก่อเทือกเขา ท้ังนี้  

มีการแปลความหมายจากหลักฐานหลายประเภท ทั้งการศึกษาล�าดับ

ชัน้หนิ บรรพชวีนิวทิยา ศลิาวทิยาของหินอคัน ีหินแปร และธรณีวทิยา

โครงสร้าง การประชุมวิชาการครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในลักษณะการบูรณาการความรู้หลาย

สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาแปรสัณฐานในบริเวณดังกล่าว  

อนัประกอบด้วย ตอนใต้ของจนี ตะวนัออกของพม่า ตะวนัตกเฉยีงเหนอื

ของลาว และภาคเหนือของไทย
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การประชุมวิชาการเคมีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 
และการอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีค�านวณ ครั้งที่ 13

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเคมี

ระหว่างไทย-ญีปุ่น่ (Thailand-Japan Symposium in Chemistry) 

และการอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีค�านวณ ครั้งที่ 13 (The 13th 

Thai Summer School in Computational Chemistry) โดยมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัย

วัสดุศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน  

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 

40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

การประชุมและการอบรมดังกล่าว จัดโดย ศูนย์วิจัย

วัสดุศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้

นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันวิจัยและ

มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะการวิจัย

ทางด้านเคมีและเคมีค�านวณ และรับฟังการบรรยายจาก 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันจะน�าไปสู่ความร่วมมือในการ

พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต
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CMU-SOKENDAI Asian Winter School 2016 
คณะวทิยาศาสตร์ โดย ศนูย์วจัิยฟิสกิส์ของพลาสมาและล�าอนภุาค 

(PBP) ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบัณฑิต

วทิยาลยัศนูย์รวมการวจิยั ประเทศญ่ีปุน่ (SOKENDAI) จดัค่ายอบรมทาง

วิชาการ CMU-SOKENDAI Asian Winter School 2016 เพื่อให้นักศึกษา

จากสถาบนัต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับทราบถงึความก้าวหน้า

เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานฟิวชันพลาสมา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน

การพัฒนาพลังงานฟิวชัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ

ในการวิจัยระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิด

การอบรม ซึ่งจัดข้ึนภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสถาบันวิทยาศาสตร์ฟิวชัน

แห่งชาติ (NIFS) ประเทศญ่ีปุ่น ระหว่างวันท่ี 12-14 

ธันวาคม 2559 ณ ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50 คน ภายใน

งานมีการบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาทฤษฎีและการ

จ�าลองพลาสมา วิศวกรรมนิวเคลียร์ฟิวชัน และฟิสิกส์

พื้นฐานของพลาสมาและการน�าไปประยุกต์ใช้ เป็นต้น
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ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย น�านักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการ
พระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจ�าปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 

คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ ร่วมพธิเีปิดงานประเพณลีกูช้าง

ขึ้นดอย น�านักศึกษาใหม่ข้ึนไปนมัสการพระบรมธาตุ

ดอยสุเทพ ประจ�าปีการศึกษา 2559 "เจียงใหม่เจ็ดร้อย

ซาวปี๋ ลูกจ๊างฮ่วมสืบป๋าเวณี น้องปี้เตียวขึ้นดอย"  

โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้น�านักศึกษาใหม่รหัส 59  

กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้

ยังมีนักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงคณาจารย์และศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์อีกเป็นจ�านวนมากที่มาร่วมเป็นก�าลัง

ใจให้กับน้องๆ และร่วมแรงร่วมใจกันเดินขึ้นไปนมัสการ

พระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2559  

ณ บริเวณประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัด

พระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

โครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
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การระดมสมอง: เราจะปิด เปิด หรือปรับปรุงหลักสูตร 
ของคณะวิทยาศาสตร์อย่างไรให้ทันสมัยและเป็นสากล  

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต

คณะวิทยาศาสตร์ โดย งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์ "การระดมสมอง: เราจะปิด เปิด หรือปรับปรุง

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้ทันสมัยและเป็นสากล 

เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงในปัจจบุนัและอนาคต" เพือ่ให้คณาจารย์

และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

หลกัสตูรของคณะฯ ทัง้ระดบัปรญิญาตร ีโท และเอก ให้มคีณุภาพ

และเหมาะสมกับยุคสมัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ 

สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิด

โครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานความเป็นมาของการ 

จัดโครงการ พร้อมท้ังบรรยายสรุปผลการระดมสมอง เมื่อวันท่ี 

29 พฤศจิกายน 2559 ณ ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่
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โครงการเตรียมความพร้อมก่อนส�าเร็จการศึกษา
ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ประจ�าปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันแนะน�าสาขาวิชาเอก  
ประจ�าปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อน

ส�าเร็จการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 

ประจ�าปีการศึกษา 2559 จ�านวน 500 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  

เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสิทธิพรชัย รัตนะ 

จากบริษัท สยามมิชลิน จ�ากัด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ 

เตรียมตัวอย่างไรดีอีก 2 ปี จะท�างาน นอกจากนี้ยังมีการ

บรรยาย เร่ือง การเตรียมตัวด้านวิชาการ (ระเบียบ ประกาศ 

ข้อบงัคบัว่าด้วยการศกึษา) โดยอาจารย์ ดร.ภควรรณ พวงสมบตัิ  

ผูช่้วยคณบดฝ่ีายวชิาการ และแนะน�าวิธกีารตรวจสอบผลการ

ศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตร โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ผลการเรียน คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559  

ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันแนะน�าสาขาวิชาเอก ประจ�าปี 

การศกึษา 2559 โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร.ธรณนิทร์ ไชยเรอืงศรี  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้นักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ได้รับทราบข้อมูล หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเลือกสาขา

วชิาเอก รวมทัง้เนือ้หาการเรยีนการสอน แนวทางและความก้าวหน้า

ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในแต่ละสาขาวิชา บรรยายช้ีแจงรายละเอียด โดยอาจารย์ 

ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และนายโสฬส 

จิตรมั่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 

ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
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พิธีมอบสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

งานเสวนาเบาๆ ประสาพี่ๆ น้องๆ 

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธี

มอบสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษา

ชั้นปีท่ี 1 ประจ�าปี 2559 เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้

น้องใหม่ตระหนักถึงความส�าคัญและคุณค่าของ

การเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และมีความ

รักสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ ์หมวกทองหลาง หัวหน้า

ภาควิชาคณติศาสตร์ กล่าวให้โอวาท และคณาจารย์ 

เจ้าหน้าทีฝ่่ายกจิการนกัศกึษา และกรรมการสโมสร

นกัศกึษาฯ ร่วมมอบสญัลกัษณ์ เมือ่วนัที ่9 พฤศจิกายน 

2559 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี 

คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน "เสวนาเบาๆ 

ประสาพี่ๆ  น้องๆ” ซ่ึงจัดโดยคณะวทิยาศาสตร์ ร่วมกบัสมาคม

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณสมพงษ์ หริจันทร์วงษ์ 

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความ

เป็นมาของการจัดงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้อง

บรรยาย SCฺB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้

นกัศกึษาปัจจบุนัได้รบัฟังการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ  จากพี่ๆ  

ศษิย์เก่า ในหวัข้อต่างๆ ทีน่่าสนใจ ประกอบด้วย หวัข้อ “อนาคต

ของประเทศไทย มผีลกระทบกบับัณฑติอย่างไร”–Thailand 4.0 

โดย คุณศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงษ์ การเสวนา หัวข้อ “แนวทาง

ในการปรับตัวหลังเข้าสู่ AEC และการเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม

ประเทศ CLMVT (Cambodia/ Lao/Myanmar/Vietnam/ Thailand)” 

โดย คุณกนก อินทรวิจิตร คุณศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงษ์ และ 

ดร.สมนึก ศริสุินทร และการแบ่งกลุ่มเสวนาในหัวข้อ “แนวทาง

การท�างาน–คุณสมบัติของพนักงานราชการ บริษัทเอกชน 

และธุรกิจอิสระ ”
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การส่งเสริมการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ

วันนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2559

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์  
กับ Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University

คณะวทิยาศาสตร์ โดยงานบริหารงานวิจยั บรกิารวิชาการ และวิเทศสมัพนัธ์ 

จัดงาน “วันนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2559” โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ดร.สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ภายใน

งานมีการแบ่งปันประสบการณ์การท�าวิจัยของนักวิจัยระดับแนวหน้าของ 

คณะวทิยาศาสตร์ ซึง่เป็นผูท้ีม่ผีลงานทางวชิาการเป็นทีย่อมรบัในระดับนานาชาติ 

ตลอดจนการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัแนวปฏบิตัแิละนโยบายด้านงานวจิยั

ของคณะฯ จากทมีผูบ้รหิาร และการแสดงผลงานทางวชิาการของห้องปฏบิตักิาร

วิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์ มากกว่า 45 ห้อง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559  

ณ ห้องบรรยาย SCB2100 และบริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Prof. 

Masaru Tachibana, Dean of Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนจาก Yokohama City University ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปีฯ
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คณะวทิยาศาสตร์ให้การต้อนรับอาคนัตกุะจากเนเธอร์แลนด์

ศวท-มช. ลงนามความร่วมมือเครือข่ายเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ประเทศไทย
ร่วมกับ 16 หน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล 

ผลารักษ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ร่วมให้การต้อนรับผู้เช่ียวชาญ

ทางด้าน Systematic Botany จาก Division of Ecology, Evolution 

and Biodiversity Conservation, Institute of Botany and Microbiology, 

KU Leuven ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และ Lieden University 

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งน�าโดย Prof.Erik F. Smets ในโอกาส

เข้าพบคณบดีเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 

23 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี  

คณะวิทยาศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณณี 

บวรสมบัติ ผู้อ�านวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ

ร่วมมือเครอืข่ายเครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกบัเครอืข่ายหน่วยงานและศนูย์เครือ่งมือมหาวิทยาลยัและหน่วยงานภาครฐั 

รวม 16 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีเปิด “ศูนย์บริการวิเคราะห์

ทดสอบ สวทช. หรอื NCTC (NSTDA Characterization and Testing Center)” ซ่ึงจดัโดย ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ห้องแกรนฮอลล์ ช้ัน 1 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

จงัหวดัปทมุธาน ีซึง่ในการจดัตัง้ศนูย์ฯ ดงักล่าว มวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นศูนย์กลางการแลกเปล่ียนความรู้ด้านเครือ่งมอืวทิยาศาสตร์

ภายในประเทศ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต่างๆ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย มูลค่าสูง และได้มาตรฐาน 

พร้อมนกัวจิยัวศิวกรทีม่คีวามเชีย่วชาญ พร้อมเสรมิสร้างความเข้มแขง็ด้วยลงนามความร่วมมอืการท�างานในรปูแบบเครอืข่ายศนูย์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ 16 แห่ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้

กับผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
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การบริการวิชาการแก่ชุมชน

พธิเีปิดค่ายโอลิมปิกวชิาการ ค่าย 1 ปีการศกึษา 2559
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดี

คณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดค่ายโอลมิปิกวชิาการ ค่าย 1 

ปีการศึกษา 2559 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ 

ไชยเรืองศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานความ

เป็นมาของการจัดงาน และนายพร พรมมหาราช เลขานุการ

คณะวทิยาศาสตร์ ชีแ้จงรายละเอยีดการเข้าค่าย ณ ห้องบรรยาย 

SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 

2559

คณะวิทยาศาสตร์ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริม

โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา 

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ (สอวน.) ให้เป็นศนูย์โอลมิปิก

วิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อด�าเนินการจัดค่าย

โอลิมปิกวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งรับผิดชอบในเขต

พืน้ที ่8 จังหวดั ได้แก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เชยีงราย พะเยา 

แม่ฮ่องสอน ล�าพูน ล�าปาง แพร่ และจังหวัดน่าน โดย

ได้เชญิผูอ้�านวยการโรงเรียนประจ�าจังหวัดในเขตภาค

เหนือตอนบน ทั้ง 8 จังหวัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่เพือ่ให้เยาวชนไทยทีจ่ะไปแข่งขนั

โอลมิปิกวชิาการได้รบัการเตรยีมความพร้อมทัง้ภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วม

แข่งขันกับเยาวชนจากนานาประเทศได้อย่างมั่นใจ 

และประสบความส�าเร็จในการแข่งขันมากขึ้น อีกท้ังเพื่อเพิ่ม

จ�านวนและพฒันาอาจารย์วทิยาศาสตร์ท่ีมคีณุภาพและมคีวาม

พร้อมในการพฒันาการเรยีนการสอนในโรงเรยีนให้มมีาตรฐาน

สากล 

ส�าหรับปีการศึกษา 2559 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้ด�าเนิน

การสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 และมีนักเรียนผ่านคัดเลือกเข้า

ค่าย 1 จ�านวน 183 คน โดยมีก�าหนดการจัดค่ายระหว่างวันที่ 

9-22 ตลุาคม 2559 ส�าหรบัสาขาดาราศาสตร์ ระดบัมัธยมศกึษา

ตอนปลาย จะเข้าค่ายระหว่างวันที่ 12-22 ตุลาคม 2559

ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้น

มา มูลนิธิ สอวน. ได้ขยายผลการอบรมไป

ยงัโรงเรยีนเครอืข่าย เรยีกว่าโรงเรยีนขยาย

ผล สอวน. และในปีการศกึษา 2559 ได้ขยาย

การจัดค่ายไปยังโรงเรียนเพ่ิมเติม เรียกว่า

โรงเรยีนศนูย์ สอวน. เพือ่เป็นการขยายโอกาส

การเข้าค่ายของนักเรียน และพัฒนาครูจากโรงเรียนให้เป็น

วทิยากรการอบรม รวมทัง้เป็นการพฒันาโรงเรยีนเครอืข่ายใน

ภาพรวม โดยค่าย 1 สาขาเคมีและชีววิทยา จะจัดอบรมที่

โรงเรยีนทัง้หมด โดยมโีรงเรยีนขยายผลและโรงเรยีนศนูย์ สอวน. 

จ�านวน 6 โรงเรียน อบรมใน 4 สาขา ในปีการศึกษา 2559 นี้ 

มีนักเรียนที่เข้าค่ายที่โรงเรียน ดังนี้ 

ที่ สาขา โรงเรียนขยายผลศูนย์ สอวน. จำานวนนักเรียนที่เข้าค่าย

1. คณติศาสตร์ โรงเรียนจักรค�าคณาทร 35

2. เคมี
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
โรงเรียนล�าปางกัลยาณี

35
35

3. ชีววิทยา
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

35
35

4. ฟิสิกส์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 35

รวม 210
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ค่ายฝึกวจัิยทางวทิยาศาสตร์ ภาคฤดรู้อน 
ส�าหรับเยาวชนภาคเหนอื คร้ังที ่35

โครงการมหาวทิยาลัยเดก็ ประเทศไทย (ส่วนภมิูภาค) 

คณะวิทยาศาสตร์ โดย ชมรมวิชาการ สโมสร

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดค่ายฝึกวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ส�าหรับเยาวชนภาคเหนือ 

ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 16-23 พฤษภาคม 2559 ณ 

คณะวิทยาศาสตร์

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสถาบัน 

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (สสวท.) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย จ�ากัด จัดโครงการ

มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย (ส่วนภูมิภาค) ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ 

ดร.สมัพันธ์ สิงหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา รองผู้อ�านวยการศูนย์บริการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ โดยมีนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรม 

จ�านวน 110 คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร ์

ผ่านกิจกรรมการทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยมี

อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย

เป็นวทิยากร และมีพีเ่ลีย้งทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ

เฉพาะด้านคอยให้ค�าแนะน�า และกระตุน้กระบวนการ

คดิและการเรียนรู้ ต้ังแต่การสงัเกต การต้ังค�าถาม 

และค้นหาค�าตอบ ท�าให้เดก็ๆ เกดิทศันคตทิีด่ต่ีอ

การเรยีนวิทยาศาสตร์ เมือ่วนัที ่29 ตลุาคม 2559  

ณ อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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พิธที�าบญุและการประชมุบคุลากรคณะวทิยาศาสตร์ ประจ�าปี 2559
คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีท�าบุญและการประชุมบุคลากร ประจ�าปี 

2559 โดยในช่วงเช้ามีการจัดพิธีท�าบุญประจ�าปีและตักบาตรข้าวสาร

อาหารแห้งพระสงฆ์ จ�านวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง 

ครอบครัว และคณะฯ หลังจากน้ันมีการจัดการประชุมบุคลากร 

ประจ�าปี 2559 เพื่อให้บุคลากรได้รับฟังการรายงานผลการด�าเนินงาน

ของคณะฯ ในรอบปี 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ 

สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการแนะน�า

ผู้บริหารและบุคลากรใหม่ ตลอดจนพิธีมอบ

รางวัลแก่บุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์  

ผูส้ร้างชือ่เสยีงให้กบัคณะฯ รวมทัง้ผูท้ีม่ผีลงาน

วจัิยดีเด่น เพือ่สร้างขวญัและก�าลงัใจแก่บคุลากร 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 

SCB2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี  

คณะวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู ้เกษียณอายุงาน 

ประจ�าปี 2559 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ 

ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ ประธานชมรมผู้เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าว

ต้อนรบัผูเ้กษยีณเข้าสูช่มรมฯ เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2559 ณ ห้องบรรยาย 

SCB2100 และบริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู ้เกษียณอายุงานเป็นกิจกรรมส�าคัญที่

คณะวิทยาศาสตร์จัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือแสดงความชื่นชมยินดีและ

ยกย่องเกยีรติคณุคณาจารยแ์ละบคุลากรที่ปฏบิตัหิน้าที่จนครบวาระ และ

ได้อุทิศแรงกายแรงใจ ทุ่มเทพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์มายาวนาน อีกทั้ง

เพือ่สบืสานวัฒนธรรม ประเพณอีนัดงีามของไทยให้คงอยูส่บืต่อไป ภายใน

งานมีการมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณฯ และการแสดง

จากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยในปี 2559 น้ี มีผู้เกษียณฯ จ�านวน 

13 ท่าน 

พธีิแสดงมุทติาจติแด่ผูเ้กษยีณอายงุาน 
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หลกัสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ระดบัปริญญาตรี 13 หลกัสูตร
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี อัญมณีวิทยา
เคมี สถิติ วัสดุศาสตร์ ชีววิทยา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุลชีววิทยา ธรณีวิทยา เคมีอุตสาหกรรม 
สตัววิทยา

ระดบัปริญญาโท 21 หลกัสูตร
คณิตศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม คณิตศาสตร์ประยุกต์ จุลชีววิทยาประยุกต์
เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ นิติวิทยาศาสตร์**
ชีววิทยา การสอนคณิตศาสตร์ ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ 
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์ประยุกต์ การสอนฟิสิกส์ ธรณีฟิสิกส์ปีโตรเลียม*  
วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม* ดาราศาสตร์ การสอนชีววิทยา 
เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี แขนงจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์)** 

ระดบัปริญญาเอก 14 หลกัสูตร
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์* วิทยาศาสตร์สิ่งเวดล้อม จุลชีววิทยาประยุกต์
เคมี* เทคโนโลยีชีวภาพ** ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพนัธุ์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เคมีอุตสาหกรรม ฟิสิกส์ประยุกต์
ธรณีวิทยา วสัดุศาสตร์* วทิยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน** 

หมายเหตุ *นานาชาติ **หลกัสูตรร่วมระหว่างคณะ สงักัดบณัฑิตวิทยาลยั
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ชำาระฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 3/2521

ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

กองบรรณาธิการ : คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์คณะวิทยาศาสตร หวัหน้างาน 

ผู้ช่วยหวัหน้างานในส�นกังานคณะฯ หวัหน้าธุรการภาควิชา ศูนย์ 

นายพิเชษฐ์ พุทธิรงัษี นางสาวสายนที ใจหอม และนายนพนสั กนัถา 

พิมพ์ที่ : หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ ประชาสมัพนัธ์คณะวิทยาศาสตร์

โทร. 0 539 43318 หรือ prscicmu@gmail.com 

เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่


